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O TEORII TYP!

Pro! pou"ívat Teorii typ# ve v$chov%?

Rodi!e, kte"í za mnou p"icházejí se sv#mi d$tmi, mají rozmanitá o!ekávání :

„Cht!li bychom v!d!t, nakolik záva"ná je Franti#kova nesoust$ed!nost %i hyperaktivita. Jak 
mu pomoci lépe to zvládat ? Jak pomoci sob! lépe ho zvládat, a&nep$ijít p$itom o&nervy ?“

„Pot$ebujeme radu, jak p$ekonat 't!pánovu úzkost b(t sám a&strach z&toho, "e n!co nezvlád-
ne a&zklame nás. Hrozn! ho mrzí, i&kdy" jenom vidí n!co, co se nemá d!lat. T$eba kdy" je 
spolu s&kamarády a&oni d!lají n!co #patného, utíká od nich a&pak hrozn! bre%í.“

„Rádi bychom s&va#í pomocí lépe poznali osobnost dcery. V!$íme, "e se nám s&ní bude lépe 
vycházet, kdy" budeme v!d!t, "e n!které její povahové rysy i&to, jak se chová nebo reaguje, 
pramení z&její osobnosti – a&t$eba se to bude je#t! vyvíjet.“

„O%ekáváme, "e nám pom)"ete najít synovi vhodnou #kolu a&kudy by se m!l ubírat. Na-
sm!rovat nás jako rodi%e, jak s&ním nejlépe zacházet, abychom mohli mít nekon* iktní vztah 
a&aby se sám dokázal n!jak(m zp)sobem seberegulovat, b(t za sebe odpov!dn( a&mít se rád.“

„Pot$ebovala bych hlavn! sama sebe dostat do klidu a&p$estat se trápit a&docílit zm!ny cho-
vání syna a&jeho p$ístupu k&povinnostem.“

Zaposloucháte-li se do rozhovoru dosp$l#ch, kte"í si povídají o%sv#ch d$tech, v$t&inou sdílejí, 
co jim s%jejich dít$tem funguje a%co ne. Rádi sly&íme, 'e ostatní "e&í podobné situace !i problémy, 
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rádi se druh#mi inspirujeme. Sdílení s%lidmi, kte"í jsou na podobné cest$ jako my, je velmi efek-
tivním zp(sobem u!ení. N$kte"í z%nás trpí pocitem viny, 'e své dít$ vychováváme &patn$. Ne-
ustále hledáme cesty, jak s%dít$tem lépe komunikovat, pátráme v%knihách, chodíme na seminá"e.

Kdy' u' si skute!n$ nevíme rady nebo se nám zdá, 'e chování na&eho dít$te je „mimo nor-
mu“, vyhledáme odborníka. Bohu'el pátrání po p"í!inách „problémového“ chování na&eho dí-
t$te !asto sklouzne k%rodinné anamnéze a%anal#ze v#chovného stylu rodi!(. Mnoho rodi!( si 
z%takového sezení s%psychologem odnese dojem „Kdybych své dít! lépe vychovával…“. Pocity 
viny se je&t$ znásobí.

Vychovávám dít% &patn%?
Ve v$t&in$ p"ípad( se ale nedá "íct, 'e své d$ti vychováváme „&patn$“. )asto d$láme v&echno 
proto, aby se na&e dít$ chovalo „správn$“ ve spole!nosti, ve které 'ijeme, aby do ní dob"e za-
padlo, na&lo uplatn$ní v%práci a%spokojenost ve vztazích. Málokdy se ptáme, co je pro na&e dít$ 
dobré – spí&e hodnotíme, zda se dít$ „správn$“ chová :

Paní se sklání nad ko%árkem s&t$ím!sí%ním miminkem : „A&co va#e Terezka – je hodná ?“

„Já nechápu, jak m)"e Klárka d!lat v#echno na poslední chvíli ? Kdyby nebyla líná a&ud!la-
la si v#echny povinnosti, hned jak p$ijde ze #koly, m!la by pak %as na hraní. Já jsem v&jejím 
v!ku tak nezodpov!dná nebyla.“

Hodnoticí nálepky pou'íváme pro hodnocení chování dít$te naprosto p"irozen$. Obrovské 
mno'ství 'ivotních zku&eností toti' pot"ebujeme n$jak t"ídit – !leníme je tedy do v#znamov#ch 
skupin, kategorií, které si pro zjednodu&ení zkratkovit$ naz#váme a%dáváme jim pozitivní nebo 
negativní hodnocení. Je to naprosto p"irozen# zp(sob u!ení, kter# zobec*uje na&e zku&enosti 
a%pomáhá nám lépe se orientovat ve velkém mno'ství informací. Do „&uplí!k(“ v%na&ich hla-
vách, s%nálepkami „hodn#“, „lín#“, „zodpov$dn#“ !i „nesamostatn#“, pak za"azujeme chování 
lidí – a%tato slova také pou'íváme, kdy' o%lidech mluvíme. Bohu'el tím v$t&inou nepopisujeme 
aktuální chování !lov$ka, n#br' jeho osobnost jako celek. A+ chceme nebo nechceme, uchylu-
jeme se ke stereotyp(m – &katulkujeme. Tvo"íme vlastní typologii lidí.

Nejinak to d$lají tv(rci r(zn#ch typologií. Podobné vzorce chování p"i"azují k%ur!it#m ty-
p(m, a+ u' vycházejí z%n$jakého teoretického konstruktu, nebo naopak nasbíraná data do ur!i-
t#ch skupin shlukují a%vytvá"ejí pro n$ nová zobecn$ná pojmenování.

Teorie typ( sice také pou'ívá slovo „typ“, nesna'í se v&ak na&e chování pouze za"adit do &ka-
tulky, n#br' pátrá po jeho p"í!inách. Carl Gustav Jung pozoroval u%sv#ch klient( rozdíly v%cho-
vání a%p"edpov$d$l, 'e za t$mito rozdíly nestojí jen faktory zku&enostní a%situa!ní, ale p"edev&ím 
vrozené preference na úrovni na&eho mozku. „Vrozené“ znamená mj. i%to, 'e jsou pozorovatelné 
u' v%útlém v$ku d$tí.

Rozdíly mezi d%tmi jsou patrné u" odmala
P"edstavte si, 'e jste rodi!e a%máte dv$ malé d$ti : Amálku a%Klárku. Amálka se odmali!ka v%no-
v#ch situacích zará'í ; mluví jenom s%t$mi lidmi, které u' dob"e zná. ,ekli bychom, 'e „je ost#-
chavá“ a%'e „se pot"ebuje otrkat“.
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Amálka ale podobn$ p"istupuje i%k%nové hra!ce – nevrhne se na ni a%neza!ne ji zkoumat. 
)eká, a' jí n$kdo uká'e, co se s%ní d$lá. Pak toto chování napodobuje, osvojí si ho a%potom si 
s%hra!kou vesele hraje a%„správn#“ zp(sob hraní si s%ní !asto opakuje.

Druhé dít$, Klárka, novou hra!ku bez obav sama zkoumá ; objevuje, co se s%ní dá d$lat. Kdy' 
jí n$kdo uká'e, jak se s%ní má „správn$“ hrát, tak to patrn$ také napodobí, ale nebude ji dlouho 
bavit tuhle dovednost trénovat. Zítra, nejpozd$ji pozít"í u' bude s%hra!kou d$lat n$co jiného.

Rozdíl mezi Amálkou a%Klárkou se pozd$ji projeví i%ve &kole : Amálka se bude do'adovat vel-
mi konkrétního zadání a%bude se uji&+ovat, 'e d$lá v$ci správn$, tak, jak to po ní chce paní u!i-
telka. Klárka naopak bude ráda, kdy' zadání nebude p"íli& omezující a%bude moci postupovat 
tak, jak si to ona sama vymyslí. Pokud paní u!itelka "ekne d$tem, 'e mají vyrobit dárek pro ma-
minku s%tím, 'e mohou vytvo"it cokoliv, pou'ít pro to jak#koliv materiál a%ud$lat to, jak cht$jí, 
bude to pro Amálku stres, zatímco Klárka se s%nad&ením pustí do práce.

Tyto d$ti bychom mohli jednodu&e popsat nálepkami „nesamostatná“ a „samostatná“ a%jejich 
míra samostatnosti by se dala hodnotit na &kále. Kdybychom si to uv$domili jako rodi!e, mohli 
bychom se sna'it Amálku vychovávat k%v$t&í samostatnosti a%t"eba jí i%Klárku dávat za p"íklad 
nebo zd(raz*ovat, 'e „u' je dost velká, aby byla samostatn$j&í “. Zkou&eli bychom samostatnost 
Amálky podpo"it tím, 'e ji necháme, a+ si v%nov#ch situacích n$jak poradí – prost$ ji hodíme 
do vody, a+ plave. Bude to ale fungovat ? Jak se p"itom bude Amálka cítit ? A%jak nás asi vnímá 
okolí, kdy' máme tak nesamostatné dít$? Mo'ná si u!itelka nebo &kolní psycholo'ka myslí, 'e 
máme p"íli& direktivní v#chovu. A%'e dít$ti po"ád "íkáme, co a%jak má d$lat. A%nedáváme mu 
volnost. Anebo jestli náhodou nemá na&e dcera za sebou n$jak# negativní zá'itek z%útlého d$t-
ství, kter# rozvoj její samostatnosti v#razn$ zbrzdil. Její nesamostatnost by se dala také vysv$tlit 
tím, 'e má star&í sestru, je' ud$lá hodn$ v$cí za ni, a%ona pak samostatná b#t vlastn$ ani nemusí.

Vlastnosti vid%né jin$m úhlem pohledu
Teorie typ( nám na „nesamostatnost“ Amálky a „samostatnost“ Klárky dává úpln$ jin# po-
hled. Amálka se p"i p"íjmu informací opírá p"edev&ím o%smyslové zku&enosti, které ukládá do 
svého mozku jako do databáze, ze které !erpá, kdy' se potká s%!ímkoliv nov#m – kdy' vidí no-
vou hra!ku, zapátrá v%databázi, jestli u' n$kdy takovou hra!ku vid$la a%co s%ní d$lala. Pokud nic 
podobného nenajde, !eká na to, a' jí n$kdo uká'e nebo "ekne, co d$lat. )ím je star&í, tím v$t&í 
databázi fakt a%zku&eností má a%snadn$ji se s%novou situací vyrovná. V%dosp$losti bude Amálka 
!lov$kem, kter# bude dávat p"ednost osv$d!en#m postup(m, a%nebude jí vyhovovat, kdy' bude 
muset vym#&let n$co úpln$ nového.

Klárka se nespoléhá jen na smysly, n#br' d(v$"uje své intuici – sama hledá a%zkou&í nové 
cesty a%mo'nosti "e&ení. Také si vytvá"í databázi zku&eností z%minulosti, ale nemá takovou po-
t"ebu se k%nim vracet. V%dosp$losti bude pat"it k%lidem, kte"í se rádi pou&t$jí do nov#ch v$cí, 
nudí je osv$d!ené zp(soby, stojí za zm$nami a%inovacemi.

Na rozdíl od pou'ití b$'n#ch &katulek „samostatná“ a „nesamostatná“, je' mají jednozna!n$ 
hodnotící podtext, se z%pohledu Teorie typ( nedá "íct, 'e je jeden p"ístup lep&í ne' ten druh#. 
Ka'd# se hodí v%jiné situaci : Jsou situace, kdy je opravdu dobré dr'et se osv$d!en#ch postup( 
a%poka'dé znovu „nevynalézat kolo“, proto'e to s%sebou nese !asovou ztrátu i%riziko chyb. Zá-
rove* je n$kdy pot"eba vyjet ze zajet#ch kolejí a%vydat se novou cestou.
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R#zní lidé si vytvá'ejí r#zné &katulky
Na za"azování lidí do kategorií je problematické také to, 'e dva lidé mohou mít stejn# projev 
chování za"azen do dvou naprosto rozdíln#ch &katulek :

„Honza je tak zodpov!dn(, "e se rad!ji t$ikrát zeptá, ne" n!co ud!lá, aby to náhodou ne-
ud!lal #patn!.“

„Honza je stra#n! nesamostatn( – po$ád se uji#+uje, jestli to správn! pochopil, a&doptává se 
na podrobnosti.“

Ve vytvá"ení kategorií hraje v#znamnou roli na&e vlastní vid$ní sv$ta, které vychází z%vroze-
n#ch pot"eb. Pokud jsem !lov$k, jen' pot"ebuje konkrétní zadání úkol( a%jasn# postup, pova'uji 
za svou p"ednost, 'e d$lám p"esn$ to, co se ode mne o!ekává. Jako pozitivní rys to vnímám také 
u%jin#ch lidí a%chování Honzy v%souladu s%tím za"adím do p"íslu&né hodnoticí kategorie. Pokud 
jsem ale !lov$k, kter# pot"ebuje voln$j&í zadání a%prostor pro hledání vlastních cest, mohu cho-
vání Honzy vnímat úpln$ jinak.

To, jací jsme, se promítá do na&ich o!ekávání, která vzhledem k%jin#m lidem máme. V$t&ina 
u!itel( nabízí d$tem to, co u!itel(m samotn#m vyhovuje, a%o!ekává, 'e 'ák(m to bude vyhovo-
vat také. Podle toho je pak i%hodnotí :

„Rád se dr"ím toho, co se mi osv!d%ilo, a&myslím si, "e p$esn! tohle pot$ebují i&d!ti. Proto od 
nich o%ekávám, "e budou pracovat podle nau%en(ch postup). Vadí mi ti "áci, kte$í se nedr"í 
zadání a&polemizují se mnou o&tom, "e by to p$ece #lo ud!lat je#t! jinak.“

„Mn! vyhovuje, kdy" m! nikdo nesvazuje a&mohu si v!ci d!lat po svém. Ve v(uce proto o%e-
kávám, "e "áci budou rozvíjet svou tvo$ivost, a&vadí mi, kdy" nechápou, co po nich chci, 
a&v&pr)b!hu práce se po$ád ptají, jestli to d!lají dob$e.“

Ke stereotypnímu vnímání se nej!ast$ji uchylujeme u%lidí, kte"í se od nás nejvíce li&í. T$m 
toti' nejmén$ rozumíme : „Ivan je tak uzav$en( %lov!k – ten musí mít velké problémy v&komuni-
kaci.“ Extravert vnímá !lov$ka, kter# neza!íná konverzaci a%na otázky neodpovídá rychle, jako 
!lov$ka rozpa!itého, uzav"eného a%sociáln$ neobratného. To, 'e se jedná o%introverta, kter# si 
rád dop"edu promyslí, co chce "íct, a%kterému více vyhovuje pohybovat se ve vnit"ním sv$t$ 
sv#ch my&lenek, z(stává extravertovi skryto.

„Pro% si Eva nejd$ív nerozmyslí, co chce $íct ? – Ská%e do $e%i, a&pak to stejn! není k&v!ci.“ Intro-
vert si m('e chování extraverta, kter# sko!í do konverzace s%ne zcela zformulovanou my&lenkou, 
vykládat jako neurvalost nebo povrchnost. On sám by se cítil provinile, kdyby se takhle choval. 
To, 'e extravert !erpá energii z%interakce s%lidmi a%své my&lenky si dotvá"í práv$ v%komunikaci 
s%nimi, introvertovi v%dané chvíli nedochází.

Teorie typ( nám umo'*uje rozpoznávat zdroje na&eho vlastního chování a%také se mnohé 
dozv$d$t o%tom, pro! se lidé kolem nás chovají ur!it#m zp(sobem. Na základ$ toho pak m('e-
me nahradit stereotypní kategorie takov#mi, které budou z%hlediska budování dobr#ch vztah( 
u'ite!n$j&í :
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„Není to chyba nás rodi!"!“
„Vysv!tlení skrze Teorii typ) bylo pro nás zásadní. Kdy" jsem se necítila ohro"ená tím, "e by 
to byla chyba na#í v(chovy, jak nazna%ovala psycholo"ka, tak mi p$i#lo, "e nebylo tak t!"-
ké se s&tím vypo$ádat. Kdy" jsme se Má+ovi [INFJ, - let] nesna"ili jeho p$edstavy vymluvit, 
ale spí# se mu p$izp)sobit, pomoct mu to zvládnout, uklid,ovat ho a&nevystavovat ho zby-
te%nému stresu z&odlou%ení, tak mi p$i#lo, "e to bylo v&pohod!, a&hlavn! to po n!jaké dob! 
p$e#lo a&Má+a byl a&je pak zas normální. Nejhor#í na tom byla na za%átku ta nejistota, zda 
to není opravdu n!jaká psychická porucha %i n!co vá"ného. V"dycky m! hlavn! rozhodily 
n!jaké cizí rady %i komentá$e. T$eba od mého táty, kter( po$ád $íkal, "e je Má+a labilní, 
"e po$ád k,ourá a&bre%í a&"e to není normální. -íkala jsem si, "e to snad není nic vá"ného 
nebo "e se nejedná o&reakci na n!jak( o#kliv( zá"itek, o&kterém nám nechce $íct, proto"e 
kdy" jsme byli s&ním, choval se úpln! normáln!, byl po$ád stejn! aktivní, radostn(, fyzicky 
zdrav(. Krize nastávala opravdu jen v&okam"iku blí"ícího se odlou%ení.“

„Kdyby se víc sna#il !“
„Pou%eni Teorií typ) necháváme Mikulá#ovi [ISTP, ./ let] maximální volnost s&tím, "e 
máme stanovena základní konkrétní pravidla. Mikulá# tak u" nyní zvládá p$ípravu do 
#koly samostatn! v&tom smyslu, "e si sám umí zorganizovat %as a&rozd!lit jej na voln( %as 
s&kamarády venku a&na #kolní povinnosti, ani" bychom jej jako rodi%e museli tzv. ‚hlídat‘ 
(samoz$ejm! s&v(jimkou mimo$ádn(ch nebo nezvykl(ch situací ). To, "e Mikulá#ovi s&ohle-
dem na jeho typ osobnosti necháváme svobodu jednat (nebo se alespo, sna"íme), se nám 
skv!le vyplácí – Mikulá# mi nap$. sám od sebe telefonuje, jak se rozhodl strávit %as po #kole, 
v&kolik hodin asi tak bude doma apod., ani" bych to po n!m p$ímo vy"adoval – p)sobí na 
m! odpov!dn!. Pokud se nám spole%n! poda$í zvládnout #kolní docházku tak, aby z)stal 
vesel(m klukem, budu mít jako rodi% skv!l( pocit. Ké" by vzd!laní byli i&pedagogové ve #ko-
lách: Mikulá# bude toti" z$ejm! je#t! dlouho sl(chat v!ty typu ‚Kdyby se tak více sna"il…‘.“

„Jak vybrat vhodné $koly pro mé syny?“
Filip (synové ./ a&.0 let): „Expertní posouzení sm!ru dal#ího vzd!lávání m(ch syn) pova"uji 
za nesmírn! u"ite%né a&cenné. V&obou p$ípadech se poda$ilo nalézt vhodn( typ st$ední #koly 
a&zárove, ob! d!ti dostate%n! motivovat k&intenzivní p$íprav! na p$ijímací $ízení, co" bez 
p$ehán!ní p$ekonalo má o%ekávání. Klí%em bylo lep#í pochopení jejich osobností skrze Teo-
rii typ) – identi1 kaci siln(ch a&slab#ích stránek jejich studijního potenciálu a&v&neposlední 
$ad! i&nalezení vhodného zp)sobu komunikace a&motivace.“

Ko'eny Teorie typ#

Teorie typ( vychází z%práce Carla Gustava Junga, kter# na základ$ pozorování lidí odvodil, 'e 
ve&kerá na&e v$domá mentální aktivita se skládá ze dvou slo'ek : p"íjmu informací (P – per-
ceiving) a%rozhodování (J – judging). Neustále, ani' si to uv$domujeme, na n$co zam$"ujeme 
svou pozornost a%dle Junga to d$láme dvojím zp(sobem : skrze smysly (S – sensing) nebo intuici 


